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 « Q u e  n i n g u é m  e m  s o f r i m e n t o  s e j a  e s q u e c i d o »   

P r e s i d e n t e  d a  C á r i t a s  P o r t u g u e s a   

 A Cáritas Portuguesa assinalou este sábado o Dia 

Internacional da Caridade e quer lembrar as pessoas 

que cuidam dos mais “vulneráveis”, “pobres, doentes, 

isolados, marginalizados” e os que foram afetados pela 

pandemia. 

“Neste dia homenageamos todos aqueles que estão na 

linha da frente na defesa dos mais vulneráveis, em todo 

o mundo. Homens e mulheres para quem os mais pobres, doentes, isolados, 

marginalizados, são a imagem do amor que materializa a missão e a 

identidade da Cáritas”, afirma a Cáritas Portuguesa em comunicado 

enviado à Agência ECCLESIA. 

O Dia Internacional da Caridade foi instituído pela ONU, Organização 

das Nações Unidas, em 2012, assinalando-se anualmente a 5 de setembro 

na data da morte de Madre Teresa de Calcutá (1910-1997), padroeira da 

Cáritas em todo o mundo. 

“Por todo o mundo multiplicam-se as situações de vulnerabilidade para 

quem presta e para quem pede auxílio. A Cáritas pede que, neste dia, 

ninguém deixe de ter um gesto de auxílio em favor de quem esteja em 

necessidade. Uma visita, um donativo, um abraço, uma diligência, …são 

algumas das formas de viver, de verdade, este dia. Neste dia que ninguém 

em sofrimento seja esquecido”, afirma o presidente da instituição, Eugénio 

Fonseca, no comunicado. 

No Dia Internacional da Caridade “todos os colaboradores e voluntários 

da Cáritas renovam o seu compromisso com o serviço ao outro”, inspirados 

na madre Teresa de Calcutá, “mulher que fez do serviço a alegria da sua 

vida”. 
In Agência Ecclesia 



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:  
«Se o teu irmão te ofender, 
vai ter com ele e repreende-o a sós. 
Se te escutar, terás ganhado o teu irmão. 
Se não te escutar,  
toma contigo mais uma ou duas pessoas, 
para que toda a questão fique resolvida 
pela palavra de duas ou três testemunhas. 
Mas se ele não lhes der ouvidos,  
comunica o caso à Igreja; 
e se também não der ouvidos à Igreja, 
considera-o como um pagão ou um publicano. 
Em verdade vos digo: 
Tudo o que ligardes na terra  
será ligado no Céu; 
e tudo o que desligardes na terra  
será desligado no Céu. 
Digo-vos ainda: 
Se dois de vós se unirem na terra  
para pedirem qualquer coisa, 
ser-lhes-á concedida por meu Pai  
que está nos Céus. 
Na verdade,  
onde estão dois ou três reunidos em meu nome, 
Eu estou no meio deles».  

1ª Leitura | Ez 33, 7-9 

«Se não falares ao ímpio, pedir-te-ei contas do seu sangue.» 

Salmo Responsorial | Sl 94 (95) 

Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. 

2ª Leitura | Rom 13, 8-10 

«Não devais a ninguém coisa alguma, a não ser o amor de uns para com os outros.» 

Evangelho | Mt 18, 15-20 
«Se o teu irmão te ofender, vai ter com ele e repreende-o a sós. Se te escutar, terás ganho o teu irmão.» 

https://www.google.pt/url?sa=i&url=https://piasdiscipulas.org.br/ano-biblico-para-a-familia-paulina/&psig=AOvVaw3tu3qS7wSEDs9ja1RbGE-_&ust=1584921205433000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi29OfhrOgCFQAAAAAdAAAAABAQ


… para a vida. 
 

 

A liturgia deste 23º domingo sugere-nos uma reflexão sobre a nossa responsabilidade face aos 
irmãos que nos rodeiam. Afirma, claramente, que ninguém pode ficar indiferente diante daquilo 
que ameaça a vida e a felicidade de um irmão e que todos somos responsáveis uns pelos outros. 

A primeira leitura fala-nos do profeta como uma “sentinela”, que Deus colocou a vigiar a cidade 
dos homens. Atento aos projectos de Deus e à realidade do mundo, o profeta apercebe-se daquilo que 
está a subverter os planos de Deus e a impedir a felicidade dos homens. Como sentinela responsável 
alerta, então, a comunidade para os perigos que a ameaçam. O profeta é esse guarda que Deus 
colocou no meio da comunidade do Povo de Deus, para perscrutar atentamente o horizonte da 
história e da vida do Povo e para dar o alarme sempre que a comunidade corre riscos. Para que o 
profeta seja uma sentinela eficiente, ele tem de ser, simultaneamente, um homem de Deus e um 
homem atento ao mundo que o rodeia. 

Na segunda leitura, Paulo convida os cristãos de Roma (e de todos os lugares e tempos) a colocar 
no centro da existência cristã o mandamento do amor. Trata-se de uma “dívida” que temos para com 
todos os nossos irmãos, e que nunca estará completamente saldada. Os diversos mandamentos não 
passam, aliás, de especificações da exigência do amor. A ideia – aqui expressa – de que toda a Lei se 
resume no amor não é uma “invenção” de Paulo, mas é uma constante na tradição bíblica. 

O Evangelho deixa clara a nossa responsabilidade em ajudar cada irmão a tomar consciência dos 
seus erros. Trata-se de um dever que resulta do mandamento do amor. Jesus ensina, no entanto, que 
o caminho correcto para atingir esse objectivo não passa pela humilhação ou pela condenação de 
quem falhou, mas pelo diálogo fraterno, leal, amigo, que revela ao irmão que a nossa intervenção 
resulta do amor. 

O fragmento do “discurso eclesial”, que hoje nos é proposto, refere-se ao modo de proceder para 
com o irmão que errou e que provocou conflitos no seio da comunidade. Como é que os irmãos da 
comunidade devem proceder, nessa situação? Devem condenar, sem mais, e marginalizar o infractor? 
Não. Neste quadro, as decisões radicais e fundamentalistas raramente são cristãs. É preciso tratar o 
problema com bom senso, com maturidade, com equilíbrio, com tolerância e, acima de tudo, com 
amor.  

Jesus propõe um caminho em várias etapas… Em primeiro lugar, propõe um encontro com esse 
irmão, em privado, e que se fale com ele cara a cara sobre o problema. O caminho correcto não passa, 
decididamente, por dizer mal “por trás”, por publicitar a falta, por criticar publicamente (ainda que 
não se invente nada), e muito menos por espalhar boatos, por caluniar, por difamar. O caminho 
correcto passa pelo confronto pessoal, leal, honesto, sereno, compreensivo e tolerante com o irmão 
em causa. Se esse encontro não resultar, Mateus propõe uma segunda tentativa. Essa nova tentativa 
implica o recurso a outros irmãos que, com serenidade, sensibilidade e bom senso, sejam capazes de 
fazer o infractor perceber o sem sentido do seu comportamento. Se também essa tentativa falhar, 
resta o recurso à comunidade. A comunidade será então chamada a confrontar o infractor, a recordar-
lhe as exigências do caminho cristão e a pedir-lhe uma decisão. No caso de o infractor se obstinar no 
seu comportamento errado, a comunidade terá que reconhecer, com dor, a situação em que esse 
irmão se colocou a si próprio; e terá de aceitar que esse comportamento o colocou à margem da 
comunidade.  

 

As acções erradas devem ser condenadas; os que cometeram essas acções devem 

ser vistos como irmãos, a quem se ama, a quem se acolhe e a quem se dá sempre 

outra oportunidade de acolher as propostas de Jesus e de integrar a comunidade 

do Reino. 



Da Palavra… 

 

 

 

 
 

Segunda-feira, 7  
9:30 Exposição do Santíssimo e Confissões Fornos de Algodres 

21:00 Recitação do Terço 
Maceira 
[Largo de N. Sra. Milagres] 

Terça-feira, 8 
Natividade da Virgem 
Santa Maria – FESTA 

11:00 

Eucaristia em honra de Nossa 
Senhora dos Milagres.  
Desde as 9h a imagem irá percorrer as 
principais ruas da respectiva aldeia. 

Maceira 
[Largo de N. Sra. Milagres] 

Muxagata 
[Adro de N. Sra. Milagres] 

18:00 Eucaristia Sobral Pichorro 

18:30 Eucaristia Fornos de Algodres 

19:30 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 9 - - - - - - - - - 

Quinta-feira, 10 15:00 Eucaristia 
Maceira 
[Jardim da Casa dos Avós] 

Sexta-feira, 11  

18:00 Eucaristia Rancosinho 

18:45 Eucaristia Casal Vasco 

19:30 
Eucaristia Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja 

Sábado, 12 

16:30 Eucaristia 
Fornos de Algodres 
[Igreja da Misericórdia] 

18:00 
Eucaristia Furtado 

Eucaristia Mata 

19:00 Eucaristia Ramirão 

19:15 Eucaristia Maceira 

Domingo, 13 
 

XXIV DOMINGO  
DO 

TEMPO COMUM  

9:00 Eucaristia Cortiçô 

9:15 Eucaristia Muxagata 

9:50 Eucaristia Casal Vasco 

10:30 Eucaristia Fuinhas  

10:45 Eucaristia Infias 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres  

Eucaristia Sobral Pichorro 

14:30 Eucaristia Vila Chã 

15:30 Eucaristia Algodres 

18:00 Eucaristia 
 Figueiró da Granja 
[Campo de Futebol] 

   

7 a 13 set |  20 

Contactos dos Párocos: P.
e
 Jorge Luís – 93 464 53 25; P.

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 
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